
فتكون طاعتهم خمالفة لكمال  يا أيها الذين آمنوا )) ((ومن فوائد اآلية: أن طاعة الكفار خمالفة لإلميان؛ لقوله: 

؛ وبناء عليه إننا ننزل القاعدة السابقة  ومن فوائدها أيضا: أن حرص الكفار على ذلك من أجل إمياننا اإلميان .

؛ وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد املؤمنون متسكا  الوصف وقوتهأن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك 

؟ مادام الوصف هو اإلميان فإنه كلما ازددنا  ؛ عرفتم هذا بدينهم ستزداد شراسة الكفار يف صدهم عن دينهم

اس يف ؛ ومثل ذلك أيضا الطاعة واملعصية كلما ازداد الن متسكا باإلميان ازداد الكفار شراسة يف صدنا عن اإلميان

من فوائد هذه  اإلقبال على اهللا والتمسك ديه ازداد أهل الفسوق شراسة يف القضاء على هذه القوة يف الطاعة .

إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا  ((اآلية: أن من أهل الكتاب من ال حياول إضاللنا عن ديننا؛ يؤخذ من قوله: 

وكيف  (( وجل: مث قال اهللا عز  هلذا األمر ثالثة أقسام . وقد ذكرنا اآلن أن أهل الكتاب النسبة الكتاب ))

يف هذه اآلية من الفوائد: استبعاد أن يكون املؤمن يرتد كافرا وهو يتلى عليه كتاب اهللا وفيهم  ))...  تكفرون

 ومن فوائد هذه . رسوله؛ والواقع شاهد بذلك وهلذا مل حتصل الردة إال بعد موت الرسول صلى اهللا عليه وسلم

اآلية: أن كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم واإلقبال عليهما أعظم مانع مينع من الكفر؛ من أين يؤخذ؟ 

يعين بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؛ آيات اهللا  كيف تكفرون )) ((من قوله: 

تتلى علينا اآلن؛ رسوله ليس فينا هو ولكن فينا سنته فنأخذ من هذا أنه كلما متسكنا بكتاب اهللا وسنة رسوله 

كرمي آية من آيات اهللا؛ ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن القرآن ال . فإن ذلك سيكون حصنا منيعا دون الكفر

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه إذا كان آية من آيات اهللا فإنه ال ميكن أن يأيت أحد  . آيات اهللا )) ((لقوله: 

ومن  . مبثله؛ إذ أن اآلية هي العالمة اليت تعني معلومها؛ ولو أمكن أحد أن يأيت مبثل هذا القرآن ما كانت آية هللا

مبا نقول إن القرآن آية شرعية وكذلك يتضمن آيات كونية مبا أودع اهللا فيه من اإلشارات فوائد هذه اآلية: أنه ر 

العظيمة إىل ما يف الكون من اآليات من أجل أن جنعل آيات اهللا تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من 

كونية دلت عليها مثل ؛ وإال ما فيه شك أن الذي يتلى هو الشرعية لكن هي تضمنت آيات   اآليات الكونية

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون  والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ((قوله: 

إىل آيات كثرية   القديم ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ))

فإن هذه  بغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما ال تعلمون ))والخيل وال ((كونية أشار اهللا إليه ومثل قوله: 

وما من دابة في األرض  ((اآلية آخر اجلملة فيها تشمل كل ما ميكن الركوب عليه إىل يوم القيمة؛ ومثل قوله: 

يطري خيرج الذي  يطير بجناحيه )) ((عند بعض العلماء فإن قوله: وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم )) 

: احلث  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية بقوة مثل الطائرات احلديدية هذه فإا ليست من األمم اليت هي أمثالنا .



ومن فوائدها: بشارة من وفق لالعتصام باهللا  . ومن يعتصم باهللا فقد هدي )) ((على االعتصام باهللا؛ لقوله: 

ت الكثرية اليت إذا تدبرها اإلنسان محد اهللا سبحانه وتعاىل بأنه مهدي، بأنه مهدي؛ وهذه فرد من أفراد البشارا

إلى  ((؛ لقوله:  وجل دين مستقيم ومن فوائد هذه اآلية: أن دين اهللا عز  على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه .

؛ إن نظرت إىل احلقوق وجدته مستقيما فيها  املراد به صراط اهللا وهو مستقيم يف كل شيء صراط مستقيم ))

، ولكل أحد حق  ليس فيه جور فلله علينا حقوق وألنفسنا علينا حقوق وألهلنا علينا حقوق ولزائرنا علينا حقوق

إذا هذا  ) فأعط كل ذي حق حقه (على أحد؛ قال النيب عليه الصالة والسالم لعبد اهللا بن عمرو بن العاص: 

وجل حىت حق اخلالق البد أن يكون لنا حقوق ال جنحث على  عدل يعين ليس فيه جنف وال يف حق اخلالق عز

؛ ولكن نبهنا فيما سبق على مسألة وهي أن  أنفسنا وال على من له حق علينا وهذا من االستقامة هذا الدين

؛ ألن أكثر  ؛ وبيننا أن هذا خطأ بل دين اإلسالم دين العدل بعض الناس يقول: إن دين اإلسالم دين املساواة

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعملون  ((؛  ؛ صح ؟ نعم لقرآن نفي املساواة ال إثبات املساواةما يف ا

وآيات كثرية فيها نفي  )) أم هل تستوي الظلمات والنور )) (( قل هل يستوي األعمى و البصير )) ((

ذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من و  إن اهللا يأمر بالعدل )) ((؛ لكن العدل  االستواء ألن ما يستوي هذا وهذا

واملرأة وبني العامل واجلاهل وبني كل إنسان وآخر مع التميز يف الصفات مع االختالف  لقال إنه يسوى بني الرج

يف الصفات والتميز كل واحد عن اآلخر بصفاته وهذا الشك أنه خطأ وال يأيت اإلسالم به؛ اإلسالم يأيت بالعدل 

بيننا فيما سبق  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته )) ((مث قال اهللا تعاىل:   . حقه أن تعطي كل ذي حق

، مث إذا وجه اخلطاب إىل املؤمنني  أن اهللا إذا صدر اخلطاب بالنداء فهو دليل على أيش؟ على العناية واالهتمام به

إلميانكم ولكونكم مؤمنني افعلوا كيت وكيت أو ال ففيه فوائد؛ أوال: اإلغراء واحلث كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا 

ثالثا: أن املخالفة يف هذا  ثانيا: أن ما يذكر فهو من مقتضى اإلميان؛ وهلذا وجه للمؤمنني. تفعلوا كذا وكذا .

الشيء تنقص اإلميان؛ فانتبهوا هلذا فصار عندنا أربعة أمور؛ تصدير اخلطاب بالنداء يدل على االهتمام به؛ 

إىل املؤمنني يفيد ثالث فوائد؛ اإلغراء؛ وأن القيام بذلك من مقتضيات اإلميان؛ وأن املخالفة به نقص يف  وتوجيهه

وما أكثر ما أمر اهللا بالتقوى يف كتابه يف آيات    يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا )) ((وجل:  يقول اهللا عز . اإلميان

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا  ((كثرية بل جعلها اهللا تعاىل وصية جلميع اخللق 

؛ وهلذا  يقال: إن أصلها وقوى مؤنث من الوقاية؛ والوقاية اختاذ اإلنسان ما  تقوى مأخوذة من الوقايةلوا اهللا ))

ل أوامره ؛ وهلذا نقول: إن أمجع تفسري للتقوى أن يقال: التقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفع يقيه الذي يضره

حق هذا مفعول مطلق مبني (( اتقوا اهللا حق تقاته )) وجل:  وقول اهللا عز . واجتناب نواهيه؛ هذا أمجع ما يقال



أن تتقوا اهللا ما  )) ((حق تقاته؛ ومعىن  )) ((حق تقاتهلنوع التقوى اليت أمرنا ا أي اتقوا اهللا على هذا الوجه 

أي ابذلوا كل ما  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((ا يف آيات أخرى ألن هذه هي التقوى اليت أمرنا استطعتم 

أا ون التقوى؛ ألن بعض  فاتقوا اهللا ما استطعتم )) ((تستطيعون يف تقوى اهللا؛ وهلذا ال تظنوا أن هذه اآلية 

بالعكس يعين اتقوا اهللا ؛ واحلقيقة أا  الناس يتخذ من هذه اآلية وينا ألمر التقوى ويقول: اتقوا اهللا ما استطعتم

ما  ((موازيا لقوله:  حق تقاته )) ((وجل؛ فيكون قوله:  بقدر ما تستطيعون ابذلوا كل اجلهد يف تقوى اهللا عز

، تكون حمكمة أي غري منسوخة ؛ وهذا القول هو الراجح ؛ وبناء على هذا تكون اآلية حمكمة استطعتم ))

يه مشقة وأن املراد بتقوى اهللا أن يذكر فال ينسى ويطاع فال يعصى ومقابله أن اآلية منسوخة وأا أمر مبا ف

ألن دعوى  رع اإلنسان يف دعوى النسخسهمة جدا توجب أن ال يت؛ ولكن لدينا قاعدة م ويشكر فال يكفر

؛ وإبطال احلكم من أحكام  النسخ ليس دعوى بسيطة فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من األحكام الشرعية

األمر السهل وإن كان بعض الناس بعض العلماء يتساهل وإذا عجز أن يوفق بني النصوص أو الشرعية ليس ب

؛ فنحن نقول: ما دام النص من القرآن أو  يرجح ادعى النسخ وهذا غلط ألنه يرتتب عليه إلغاء حكم شرعي

جب؛ ألننا السنة ميكن أن حيمل على وجه صحيح ال يعارض النصوص األخرى فهذا هو الواجب، هذا هو الوا

إذا سلكنا هذا املسلك عملنا بكل النصوص؛ أما إذا قلنا أن أحدمها منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي وهذا 

ال يكلف اهللا  ((ليس باألمر اهلني؛ فالصحيح أن اآلية غري منسوخة ألا ال ختالف اآليات هي مثل قوله تعاىل: 

ال يكلف اهللا نفسا إال  ((قالوا إا نسختها هذه اآلية  النسخوالغريب أن الذين قالوا ب نفسا إال وسعها ))

أي بقدر ما تستطيعون؛ وحق تقاته ما أمرنا به  حق تقاته )) ((لكن ال وجه هلذا؛ فالصحيح أن معىن  وسعها ))

هذه مما يدخل  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((وقال:  . اتقوا اهللا ما استطعتم )) ((:  وجل يف قوله عز

يعين إال وأنتم مسلمون هللا ظاهرا وباطنا ؛ واإلسالم هنا  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((حتت اخلطاب 

ربنا أفرغ علينا صبرا  ((يدخل فيه اإلميان؛ وكما مر عليكم يف آيات كثرية الدعاء بأن ميوت اإلنسان مسلما 

وليي في الدنيا واآلخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أنت  ((ويف سورة يوسف قال: ))  وتوفنا مسلمين

اللهم من أحييته منا  (؛ لكن جاء يف السنة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف دعاء امليت:  ))

؛ واجلواب عن ذلك  ففرق بني حال احليات وحال املوت فأحيه على اإلسالم ومن توفيته فتوفه على اإليمان )

اإلسالم إذا حيت إمنا غاير النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهما ألن صالح األمة على سبيل العموم بأن نقول: 

 م أمرها ومل يكن فيها ما يوجب العناد واالستكبارظألن اإلسالم معناه االستسالم انتم ما أمرها ظاألمة مسلمة انت

ألن املدار عند  ) وفيته فتوفه على اإليمانومن ت (صار قال:  من أحييته فأحيه على اإلسالم ) (: ؛ وملا قال



املوت على ما يف القلب؛ لكن يف هذه اآلية وكذلك يف اآليات األخرى اليت أشرنا إليها مل يذكر اإلميان معه 

ال متت إال وأنت مسلم؛ هذا  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((قوله:  فيكون اإلسالم هنا شامال لإلميان .

؛ تكن مسلما من اآلن؛ ملاذا ؟ ألنك ال  لما من اآلن ال تنتظر تقول سأسلم إذا جاء املوتيقتضي أن تكون مس

؛ بل فيها أمر باملبادرة  ؛ فاآلية ال تعين أن تؤخر اإلسالم إىل عند املوت ألنك ال تدري تدري مىت يفجأك املوت

إشكال يف  تموتن إال وأنتم مسلمون ))وال  ((يف هذه اآلية:  باإلسالم وبالثبات عليه إىل مىت ؟ إىل املوت .

؛ طيب ما  ؛ نافية وإال ناهية ؟ بالفاء وإال باهلاء ؟ باهلاء ألننا لو أعربنا ال لقلنا إا نافيةوال تموتن ))  ((قوله: 

ن ألوال تموتن ))  ((؛ ناهية باهلاء؛ كأا باهلاء ناهية  يف أحد يقول قول ثالث؟ اآلن عندنا قوالن: نافية بالفاء

))  وال تموتن ((هذه طلب أمر؛  )) اتقوا اهللا ((،  عطف الطلب على الطب أوىل من عطف اخلرب على الطلب

؛ طيب هي  ؛ وعطف الطلب بالطلب أوىل من عطف اخلرب على الطلب هذه طلب ي، طلب بصيغة النهي

ون للتوكيد؛ فكيف كانت ناهية ألن الن )) تموت ((ناهية وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع 

  ؛ والفعل بعدها مرفوع هذا إشكال

  ؛  جمزوم حبرف جزم الطالب :

  والنون هذه موجودة ؟  الشيخ :

  ؛  توكيد الطالب :

  توكيد ؟ وين راحت؛  الشيخ :

  ؛  الواو حذفت اللتقاء الساكنني الطالب :

أين الواو ؟ نشوف أصل الكالم عشان ما يطيل الوقت؛ أصلها متوتن أصلها بدون النهي متوتونن كذا  الشيخ :

  ؟  وإال ال

  ؛  نعم الطالب :

حذفت نون اإلعراب؛ ملا حذفت النون اإلعراب التقت  ناهية نطيب ويش علمنا ؟ نقول ملا جاءت ل الشيخ :

  الواو بالنون والنون املشددة نونان أوهلما ساكنة؛ الساكن ال ميكن أن يقابل ساكنا آخر كما قال ابن مالك:

   إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق      وإن يكن لينا فحذفه استحق 



ا الواو ويش بقي؟ بقيت امليم اليت تليها الواو مضمومة تبقى حذفن؛ كذا ؟  إذا حنذف الواو ألا من حروف اللني

، صار اإلعراب واضحا؛ فال ناهية  ؛ فصار اإلعراب واضحا اآلن امليم على ضمها ونون التوكيد تبقى على حاهلا

متوتن فعل مضارع جمزوم بلن ناهية وعالمة جزمه حذف النون؛ والواو احملذوف اللتقاء الساكنني أيش؟ فاعل؛ 

؛ حال من أين ؟ من الواو  حال وأنتم مسلمون )) ((مجلة  إال وأنتم مسلمون )) ((النون للتوكيد؛ طيب و 

هذا داخل حتت  واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((مث قال اهللا تعاىل:   . )) وال تموتن ((احملذوفة يف قوله: 

هنا  واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((؛  )) اتقوا اهللا ((فهي معطوفة على  يا أيها الذين آمنوا )) ((قوله: 

واالعتصام باهللا االعتماد عليه  ومن يعتصم باهللا )) ((وفيما سبق قال:  )) واعتصموا بحل اهللا جميعا ((قال: 

؛ ومسي الشرع حبال ألنه موصل  ؛ فحبل اهللا هو شرعه والتوكل عليه واالستعانة عليه واالعتصام حببله أي بشرعه

؟ باحلبل؛  ل كما تعلمون يوصل إىل املقصود فإن اإلنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدىل الدلو مباذا؛ واحلب إليه

املوصل إىل املاء ليستقي منه الساقي؛ وأضيف إىل  ىفحبل اهللا هو شرعه املوصل إليه كما يقال: حبل البئر الرش

 ((اىل؛ واألمر الثاين أنه موصل إليه؛ وقوله: ؛ األمر األول أنه هو الذي وضعه سبحانه وتعوجل ألمرين اهللا عز

 وال تفرقوا ((؛  يعين اعتصموا كلكم ال يشد احد عن هذا االعتصام )) اعتصموا ((حال من الواو يف  جمعا ))

 ال تفرقوا يف أيش؟ يف حبل اهللا كونوا مجيعا حتت املظلة الشرعية ال يشد أحد منكم وال تفرقوا أحزابا وال أفرادا ))

، واذكروا بقلوبكم؛ الذكر  اذكروا بألسنتكم واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم )) (( .

، لو كان وحده يف بيته يتذكر احلال اليت أشار اهللا تعاىل  بالقلب هو التذكر تذكر اإلنسان حىت لو كان وحده

والنعمة مبعىن  اذكروا نعمة اهللا عليكم )) ((نعمته ؛ اذكروا أيضا بألسنتكم ثناء على اهللا بذلك وحتدثا ب إليها

إذ كنتم أعداء  ((العطاء والرزق؛ وهذه النعمة اليت ذكر اهللا هنا وأمرنا أن نذكرها هي من أكرب النعم؛ وهلذا قال: 

أي أن بعضكم عدو لبعض؛ والشك أنه مع العداوة ال  )) إذ كنتم أعداء ((هذا حمل أو بيان هذه النعمة  ))

؛ ومن ذلك ما كان بني قبائل  ن أن تستقيم األمة؛ فالعداوة كانت بينهم قبل اإلسالم أزاله اهللا تعاىل باإلسالمميك

العرب من قريش وهوازن وغريهم، وما كان بني قبائل األنصار بني أوس و خزرج حروب وفنت وعداوات وثأرات، 

؛ وهلذا ذكرهم  اهللا على العرب أن جاء ذا اإلسالم شيء يعين إذا قرأه اإلنسان يف التاريخ يقول إن من أكرب نعم

النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر األنصار بذلك حني قسم غنائم حنني وكان رسول اهللا حكيما أعطى املؤلفة 

قلوم عطاء كثريا حىت إنه يعطي لإلنسان مائة ناقة فصار يف قلوب بعض األنصار شيء حىت إم قالوا وجد 

؛ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرهم أن جيتمعوا وأن ال يدخل معهم  أو كلمة حنوها أصحابه فأعطاهم

 ألم أجدكم ضالال فهداكم اهللا بي ؟ (:  وجل عليهم وقال هلم أحد اجتمعوا فجاء إليهم وذكرهم بنعمة اهللا عز



اهللا ورسوله أمن؛ قال: أما أجدكم قالوا: اهللا ورسوله أمن؛ قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم اهللا بي ؟ قالوا: 

) كلما قال شيئا وذكرهم به اعرتفوا بأن اهللا ورسوله أمن؛  ورسوله أمن متفرقين فجمعكم اهللا بي؟ قالوا: اهللا

وذكر عليه  )لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك ( ولكنه عليه الصالة والسالم ملا ذكرهم بفضله عليهم قال: 

أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول اهللا صلى  (عليه مث قال: الصالة والسالم فضلهم 

حىت جعلوا  ) ألنصار األنصار شعار والناس دثاراهللا عليه وسلم إلى رحالكم لو ال الهجرة لكنت امرأ من ا

ا أنه ذكرهم صلوات واقتنعوا اقتناعا كامال ؛ الشاهد من هذ حلاهم بدموعهم ـ رضي اهللا عنهم ـبيكون وخضبوا 

 ((؛ وهلذا يذكر اهللا سبحانه وتعاىل هؤالء فقال:  اهللا وسالمه عليهم أم كانوا متفرقني فجمعهم اهللا به وألفهم به

بين  ((؛ وقوله:  ألف يعين مجع ومنه قولنا: ألف فالن كتابا يعين مجعه إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ))

، ليس املدار االئتالف  ؛ وهذا هو الذي عليه املدار ومل يقل: بينكم ألن االئتالف يف القلوب )) قلوبكم

تحسبهم جميعا  ((؛ كم من أمة ائتلفت بأجسامها لكن قلوا متفرقة كما قال اهللا تعاىل عن اليهود:  باألجسام

باجتماع القلوب وتآلف القلوب ولو  ؛ الفائدة فائدة من اجتماع األبدان مع تفرق القلوبوال  وقلوبهم شتى ))

؛ وكم من إنسان بالعكس  ؛ وكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة والصداقة وهو بعيد عنك تباعدت األبدان

؛ فالشأن كل  تشعر بأنه ينافقك وأنه ال يكن لك حمبة وال صداقة ومع ذلك هو كاملالزم لك كمالزمة الظل

؛ ومن الذي يستطيع أن يؤلف بني  فألف بين قلوبكم )) ((ال اهللا تعاىل: ؛ وهلذا ق الشأن مباذا ؟ يف القلوب

وجل، ال أحد يستطيع أبدا؛ يقول اهللا تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا  ؛ اهللا عز قلوب الناس ؟ اهللا سبحانه وتعاىل

صحيح أن املال لو أنفقت ما في األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن اهللا ألف بينهم ))  ((عليه وسلم: 

يؤلف وهلذا جعل اهللا تعاىل للمؤلفة قلوم نصيبا من الزكاة وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يؤيت املؤلفة قلوم؛ 

لكن ثقوا أن ما كان مؤلفا لشيء فإنه سوف ينعدم تأليفه بأيش؟ بزال هذا الشيء وفقد هذا الشيء؛ لكن 

فألف بين  ((وجل هذا ال ينفصل؛ وهلذا قال سبحانه وتعاىل:  عزالتأليف الذي يكون على اإلميان ومن الرمحن 

  . قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ))

؛ لكن جند كثريا من العبادات  قلت إنه ال يقال إن دين اإلسالم دين مساواة بل الشك أنه دين العدل السائل :

  اليت فيها مساواة ؟ 

  مثل ؟  الشيخ :

  ؟ مساواة بني الفقري والغينها مثل الصالة في السائل :



  ؛  ، هذا نقل عدل ال، هذا عدل الشيخ :

  واجلهاد أيضا ؟  السائل :

؛ وإذا جاءت مساواة بغري عدل فهي  ؛ أصال كل ما جاءت مساواة حبق فهي عدل أيضا نقول عدل الشيخ :

تقبال القبلة ال يلزمه استقبال ، العاجز عن القيام ال يلزمه القيام؛ والعاجز عن اس ؛ وال يستوي الناس فيها جور

  . القبلة

  ؟  هواحد يعين نفس االجتا هلكن كلهم يف اجتا السائل :

   ال؛ قد ال يلزم اإلنسان أن يستقبل القبلة إذا كان عاجزا؛ تكون القبلة ورائه . الشيخ :

م العملية لكونه فاتقوا أحكاهذه يف فاتقوا اهللا ما استطعتم ))  ((ما ذكره بعض العلماء يف قوله تعاىل:  السائل :

  هذا يف األعمال القلبية مثل التوحيد وهل هذا سليم ؟حق تقاته اهللا 

؛ حىت القلوب ما جيوز لإلنسان يعين يستمر يف عمل القلب ألن هذا يؤدي إىل كارثة؛  ال ما هو سليم  الشيخ :

الم ملا شكي إليه ه الصالة والساإلنسان لو استمر يف وساوس هلك مع أنه ال يؤاخذ عليها ألن النيب علي

   وجل وباالمتنان . ؛ فأمر بقطع هذه الوساوس باالستعاذة باهللا عز يستعذ باهللا ولينتهيلالوساوس قال ف

 وما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه )) ((الذي أورده  يف قوله تعاىل: ؛  أحسن اهللا إليك السائل :

  ما فهمنا قصدها ؟

؛ لكن أنا  يقول بعض الناس إن الطائرة ما هي تطري جبناحيها ؛ اجلناح ما تتحرك إمنا تطري مبحركاا الشيخ :

)) كقوهلم:  وال طائر يطير بجناحيه ((، أقول إن قوله:  قلت: إن بعض الناس يقول وأنا ال أرتضي هذا القول

؛ أما الطائرة هذه احلديثية  آلة الطريان؛ فهي ذكر  مشى على رجله أو بطش بيديه أو نظر بعينيه وما أشبه ذلك

؟ الطائرات  فهي قد مينع اإلنسان القول بنفي طرياا يف جناحها أو جبناحها ألا حقيقة تطري جبناحها وإال ال

املروحية اليت كانت باألول أنا أذكرها ممكن بعضكم يذكرها فيها طائرات فيها حمرك بارز، حمرك مروحة يف نفس 

 ؛ لكنها من داخل ويف األجنحة أيضا ويف األجنحة ؛ اآلن الطائرات النفاثة فيها مراوح أيضا هلا آذان اجلناح بارزة

؛ ويف واحد من اإلخوان الطيبني الطيارين يعين كاتب حتليل على الطائرة وتركيبها يقول إا مركبة على الطائر 

ارتفاعها واخنفاضها ويف طرياا وقال إن الطائر إذا أراد أن متاما، الطائر الذي خلقه اهللا يف احنرافها ميينا ومشاال ويف 



ينحرف ميينا أو يسارا حرك بعض اجلناحني وإذا أرد أن ينزل يكون له وضع خاص يف ذيله وإذا أراد أن يرتفع  

ادعة ، يف جناحيه أشياء ر  ؛ وحنن نشاهد الطائرة اآلن عند النزول يف اجلناح كذلك وأن الطائرة مركبة متاما عليه

  ؛ املهم أن نقول إن الطائرة يف احلقيقة تطري جبناحيها أي نعم . للهواء ترتفع وعند اهلبوط أيضا فيها شيء

   يشكل عليها الطيارة العمودية ؟ السائل :

  أي نعم هذا مرفوع اجلناح فقط؛   الشيخ :

   ما عندها جناحان ؟ السائل :

  رافع اجلناح . رفوع املروحة اليت فوقها هذهال ال، م  الشيخ :

  كيف فسرها من قال إا حمكمة ؟  اتقوا اهللا حق تقاته )) ((قوله تعاىل:  السائل :

  فسروها بأن يكون اإلنسان دائما يف طاعة اهللا ما يغفل عن شيء أبدا؛ أن يذكر فال ينسى؛  الشيخ :

  ليال وارا ؟  السائل :

  هذا .ليال وارا إال يف حال النوم ما أظن يدمن  الشيخ :

  يف دعاء امليت ما هو وجه اجلميع بني اإلسالم واإلميان ؟ السائل :

إذا مجع بني اإلسالم واإلميان فاإلسالم أنقص من اإلميان، يكون باستسالم الظاهر وإن كان اإلميان يف  الشيخ :

  . القلب ضعيف ويكون اإلميان ما وقر يف القلب

  ؟لق عليه اإلسالم فهو مؤمن يط السائل :

  أي لكن ناقص، ناقص ويكون من املؤمنني إذا كمل واملسلمني الذي عنده نقص . يخ :الش

اة تبني ملن يدعي أن اإلسالم دميقراطية أن فلما نقول إن اإلسالم هو دين العدل وليس دين املساو  السائل :

  ؟ األفراداطية تدعي التساوي بني مجيع قر الدمي

؛ أهم صدقوا؟ كل  قراطيةقراطية هم أول من هدم الدمييدعون الدمي، والذين  شك؛ ال أي نعم ما فيه الشيخ :

قراطية من يقوهلا؟ ما فيه حكم بالعدل غري يون وآخرهم الغربيون ما فيها دمي، أوهلم شيوع امليزات للطبقة احلاكمة



 ، ظلم عندهم جور، مل يطبقوا اإلسالم  ؛ لكن حنن نقول بالصراحة إن املسلمني مل يطبقوا اإلسالم اإلنسان أبدا

؛ اآلن مثال األحداث اليت وقعت هذه أساءت إىل  ؛ ما طبقوا اإلسالم أبدا مع األسف ، وانتهاك احلقوق

؛ وفيها خدمة اليهود عظيمة؛  ، أعظم إساءة أسيء لإلسالم يف األحداث اليت وقعت اإلسالم أعظم إساءة

  .  األرضربون املفسدون يف، حنن املخ اليهود تدعي أن حنن املخربون

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وال  ((

أعوذ باهللا من  )) تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم

قال اهللا  وا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا ))واعتصم ((؛ قال اهللا تعاىل يف بقية ما سبق من آية  الشيطان الرجيم

. وقبل  وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبن اهللا لكم آياته لعلكم تهتدون )) ((تعاىل: 

هل هذه  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته )) ((:  أن نتكلم يف بقيتها نناقش فيما سبق يف قوله تعاىل

  اآلية حمكمة أو منسوخة ؟

  ؛  قول الصحيح أنه حمكمة الطالب :

  يعين فيها قوالن للعلماء ؟  الشيخ :

ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها  ((نعم قوالن للعلماء؛ قال بعض أهل العلم أا منسوخة بقوله تعاىل:  الطالب :

  لكن الصحيح أا حمكمة؛  ))؛

  ؛ ومن شرط النسخ ؟  تنايف اآلية املذكورةحمكمة وأا ال  الشيخ :

  ومن شرط النسخ التعارض  الطالب :

  . حبيث ال ميكن اجلمعالتعارض  الشيخ :

  ما معىن هذه اجلملة ؟وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))  ((عبد املنان ؟ قوله تعاىل:  الشيخ :

  دعائية  الطالب :

  دعائية ؟  الشيخ :

  . وجل للمؤمنني أن ال ميوتوا إال وهم مسلمون اهللا عزيعين هذا أمر من  الطالب :



يعين أمر باإلسالم عند  وال تموتن إال وأنتم مسلمون )) ((هل اإلنسان ميلك نفسه عند املوت يعين  الشيخ :

  املوت ؟

  يعين يفعل األسباب اليت يفعل ؛ الطالب :

  شاكر؟  الشيخ :

؛  فإن املوت يأيت يف أي حلظة بغتة فيكون قد أسلموا عند املوتمعناه أنه جيب على املسلمني دائما  الطالب :

  يعين هذا يستلزم أن يبادروا باإلسالم والتوبة . الشيخ :

إال  ((هشام ويش موضعها من اإلعراب ؟ موضعها من اإلعراب  وأنتم مسلمون )) ((اجلملة يف قوله:  الشيخ :

  ؟ وأنتم مسلمون )) 

  ما حضرت ؟ الطالب :

  ؛  النصب على احلال الطالب :

حملها النصب على احلال يعين كأنه قال: وال متوتن إال مسلمني لكن أتى جبملة االمسية الدالة على  الشيخ :

  الثبوت واالستمرار .

  ما املراد حببل اهللا ؟ واعتصموا بحبل اهللا جميعا )) ((قوله:  الشيخ :

  . أي شرع اهللا الطالب :

  ملاذا مسي حبل اهللا ؟  الشيخ :

   . وجل ألنه موصل إىل اهللا عز الطالب :

 ألنه موصل إىل اهللا عز وجل . الشيخ :

ما هذه النعمة اليت  واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم )) ((قوله تعاىل:  الشيخ :

  أمرمها هللا تعاىل بتذكرها ؟



أعداء قبل جميء اإلسالم فجاء اإلسالم وألف بني قلوم فتأليف القلوب هذه هذه إم كانوا النعمة  الطالب :

  . نعمة من اهللا سبحانه وتعاىل

  هل تعرف شيئا مما جرى مما يدل على عداوام ؟ الشيخ :

؛ حىت أصلح بينهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم  نعم ما جرى بني األوس واخلزرج من حروب الطاحنة الطالب :

  ؛  يعين ذكروا أا بقيت مائة وعشرين سنة هذه احلروب الشيخ :

  وكذلك حروب قريش؛  الطالب :

  كذلك قبائل العرب بعضها مع بعض . الشيخ :

  ومل يقل: بينكم ؟ ألف بين قلوبكم )) ((ا قال: مل الشيخ : 

؛ ألن اإلنسان ميكن أن يكون معك مصاحبا لك؛  ألن تأليف القلوب أعظم من تأليف األجسام الطالب :

  وقلبه بعيد منه 

  . واملدار كله على ائتالف القلوب الشيخ :

  هل هو ذكر باللسان أو بالقلب ؟ اذكروا نعمة اهللا )) ((قوله:  الشيخ :

  . باللسان والقلب واجلوارح الطالب :

  ؛ كيف بالقلب ويش لون ؟  ))؛ باللسان وبالقلب واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء (( الشيخ :

  ؛  بالقلب يتفكر بنعم اهللا تعاىل الطالب :

  ؛  حيث كانوا أعداء مث ألف بني قلوم الشيخ :

  وباللسان أن يذكر اهللا سبحانه وتعاىل  الطالب :

  ني قلوبنا بعد أن كنا أعداء .يف املقال؛ يعين مثال يف االس يتحدثون ويقولون حنمد اهللا إن اهللا ألف ب الشيخ :

  . هذا قرأناها ؟ ما قرأناها ؟ طيب على شفا حفرة من النار )) ((قوله:  الشيخ :



أصل اإلصباح الدخول يف اإلصباح الذي  فأصبحتم )) ((قوله:  فأصبحتم بنعمته إخوانا )) ((قال اهللا تعاىل: 

 ((هو أول النهار؛ لكنه يطلق أحيانا جمردا من الزمان ويراد به الصريورة أي صرمت إخوانا؛ وهذا هو املراد هنا 

الباء هنا للسببية أي بسبب  بنعمته )) ((يعين صرمت إخوانا يف الصباح ويف املساء؛ وقوله:  أصحبتم إخوانا ))

عد العداوة أصبحتم إخوانا يعين إخوة؛ واألخوة يف األصل املقارنة أو القران بني شيئني؛ فكل إنعامه عليكم ب

شيئني اتفقا يف الشيء واقرتنا به فهما أخوان؛ فمغىن إخوانا أي مقرتنني مؤتلفني كأن ما بينكم رابطة النسب بل 

النسب تتالشى إذا مل توجد أخوة  أعظم من رابطة النسب ألن أخوة الدين أعظم من أخوة النسب؛ بل إن أخوة

رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم  ((الدين؛ ودليل هذا أن نوحا عليه الصالة والسالم قال: 

إنه  ((ليس من أهلك مع أنه ابنه بضعة منه؛ لكنه ليس من أهله  الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ))

 غري صاحل فهو كافر وأنت رسول فليس بينكما نسب يعين قرابة؛ يعين أنه عمل عمالعمل غير صالح )) 

فاألخوة اإلميانية أقوى رابطة من األخوة النسبة فإذا اجتمعا قوى بعضهما بعضا إذا كان أخاك من النسب وهو 

   أيضا أخوك يف الدين


